20050716 YPÄJÄ Matti Tuominen
Maroussia Brad-Einarsson FIN29339/04 JUN EH 2
Tyypiltään erinomainen uros, jolla vahva luusto. Kaunis pää ja ilme, joskin kuono-osa voisi olla
hieman voimakkaampi. Erinomainen luonne. Hyvä runko. Hyvä turkki ja väritys. Hieman pitkä
lanneosa. Häntä nousee liikaa ja kiertyy selän päälle turhan paljon, joka pudottaa palkintosijaa. Liikkuu
ja esitetään hyvin.
Maroussia Chrysler-Cowboy FIN45493/04 JUN ERI 1 PU3 SERT
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Vahva luusto, hyvä väritys. Kaunisilmeinen pää, jossa
kuono-osa voisi jo olla arvostuksen voimakkaampi. Hyvin kauniit silmät. Kaula voisi olla aavistuksen
pidempi. Normaalisti kulmautunut. Hyvä runko. Erinomainen luonne. Liikkuu normaalisti sopivalla
askelpituudella. Ylälinja saa parantua. Esitetään erittäin hyvin.
Maroussia Crocodile-Coach FIN45494/04 JUN EH 3
Erittäin hyvätyyppinen, erittäin hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla sopiva raajaluusto. Väritys ok.
Hyvä karva, mutta ei tänään parhaassa näyttelykunnossa. Hyvämuotoinen pää, joka saa vielä
voimistua. Kokoon sopiva runko. Häntä tahtoo nousta turhan ylös. Etuliikkeet saa tiivistyä.
Erinomainen luonne. Esitetään hyvin.
Hexa-Han Pasifax FIN20787/03 AVO H
Hyväntyyppinen uros, jolle saisi olla voimakkaampi raajaluusto. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä
turkki, joskin ei parhaimmillaan. Tan-väri saisi olla puhtaampi. Hyvänmuotoinen pää, hyvä luonne.
Pitäisi liikkua pidemmällä ja voimakkaammalla askeleella takaa. Turhan löysästi edestä. Kinner saisi
olla matalampi. Esitetään hyvin.
Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI 1 PU1 VSP
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Vahva luusto ja runko. Täyteläinen eturinta. Aavistuksen avonaiset
silmät. Hyvämuotoinen pää, joskin kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Väritys ok. Hyvä turkki,
esitetään hyvin.
Stenhöjdens Calippo FIN44141/04 VAL ERI 2 PU3
Erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla kehoon sopiva luusto. Hyvä väri ja
hyvä tan-väri. Silmät voisivat olla tiiviimmät ja kuono-osa täyteläisempi. Kokoon sopiva runko. Hyvä
kaula. Liikkuu hyvin sivusta, hieman kapeat takaliikkeet. Edestä ok. Erinomainen luonne. Esitetään
hyvin.
Sungates Berniitta FIN27908/04 JUN H
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvä luusto, hyvä väritys, mutta karvapeite ei tänään kunnossa. Pää ja
varsinkin kuono-osa vielä kapea, tulee levitä. Hieman niukka otsapenger. Normaalisti kulmautuneet
takaraajat. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvin niukat etukulmat, mikä nä´kyy sidottuina liikkeinä.
Tottumaton käsittelyyn. Tarvitsee aikaa.
Alte Sage Bestla FIN26107/04 NUO EH 2
Erittäin hyväntyyppinen, ääriviivoiltaan kaunis narttu, jolla hyvä kaula ja kokoon nähden sopiva luusto.
Hieman vaaleat ja avonaiset silmät häiritsevät ilmettä. Kookkaat korvat. Hyvä värijakauma. Hyvä
turkki,mutta ei parhaimmillaan. Normaalisti kulmautunut. Tänään hieman massattomassa kunnossa.
Vaatimaton eturinta. Kaunis figuuri, mutta vaatii aikaa kehittyäkseen rungoltaan. Liikkuu normaalisti.
Esitetään hyvin.
Maroussia Zacher FIN16640/04 NUO EH 1
Erittäin hyväntyyppinen narttu, jonka häntä tahtoo nousta turhan korkealle. Hyvä luusto. Lanneosa saisi
olla aavistus lyhyempi. Hyvä väritys. Hyvä turkki. Hyvämuotoinen pää, hieman vaaleat silmät.
Kookkaat korvat. Ikäisekseen hyvä runko. Löysät etuliikkeet. Hyvä luonne. Esitetään hyvin.
Bernario Rosella FIN36638/01 AVO EH 1
Erittäin hyväntyyppinen, kauttaaltaan hyvin vahva, erinomaiset mittasuhteet omaava narttu, jolla vahva
runko, erinomainen luonne, vahva luusto. Voisi olla hieman feminiinisempi pää ja ilme. Painuneet
välikämmenet ja hieman painunut ylälinja. hyvät takakulmaukset. Hyvä hännänasento. Liikkuu turhan
löysästi ja leveästi edestä. Esitetään erittäin hyvin.
Amoroosa FIN19108/01 VAL ERI 3 PN3
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kauttaaltaan vahva narttu, jolla erinomainen luonne. Hyvä runko
ja hyvin kulmautuneet raajat. Feminiininen pää, jossa silmät voisivat olla tummemmat. Löysä etuosa ja
runkokin saisi olla kiinteämpi. Erinomaiset sivuliikkeet. Esitetään hyvin.
Maroussia Prada-Prinzessa FIN30077/00 VAL ERI 1 PN1 ROP
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Vahva luusto. Hyvä värijakauma. Hyvä runko, täyteläinen etuosa.
Erinomainen hännänkanto. Ihana luonne. Pää saisi olla kokonaisuudessaan hieman isompi ja kuono
täyteläisempi. Erinomaiset liikkeet. Esitetään hyvin.

Zweierteam Dicêntra FIN38927/00 VAL ERI 2 PN2
Erittäin hyväntyyppinen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Luusto saisi olla vankempi. Erinomainen
ylälinja ja kaunis kaula. Erinomainen luonne. Avonaiset silmät. Kookkaat korvat. Erinomainen runko.
Hyvä häntä. Olkavarsi saisi olla pidempi. Takana normaalit kulmaukset. Hieman kinnerahdas takaa,
löysä edestä. Erinomainen luonne.

